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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมี รศ.พญ.เยาวลักษณ สุขธนะ ทําหนาที่ประธานการประชุม และ ศ.ดร.รังสรรค  

ต้ังตรงจิตร ทําหนาที่เลขานุการการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบจากประธาน 20 

๑.๑ ภาระกิจตางประเทศของคณบดี 

ประธานฯ แจงวาไดเดินทางไปตางประเทศเพื่อรวมประชุมและสัมมนา ระหวางเดือนมกราคม – เมษายน 

๒๕๕๖ จํานวน ๔ ครั้ง ดังน้ี 

(๑) เขารวมสัมมนา เรื่อง “การแลกเปลี่ยนนักศึกษา หลักสูตร Urban Environment and Health” 

ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๐  กุมภาพันธ ๒๕๕๖ พรอมนักศึกษาจํานวน ๖ คน  โดยมีการ   25 

ตกลงเบื้องตน ดังน้ี ในป พ.ศ. ๒๕๕๖  ทางมหาวิทยาลัยโตเกียวจะสงนักศึกษามาที่คณะเวชศาสตรเขตรอน 

จํานวน ๕  คน เปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น สวนคณะเวชศาสตรสามารถสงนักศึกษาไปที่มหาวิทยาลัย

โตเกียว จํานวน ๑  คน เปนเวลา ๓ เดือน (ระยะยาว) เปนตน  ทั้งน้ี คณะฯ ตองคัดเลือก และสงรายช่ือนักศึกษา

ประมาณ ๒-๓ คน ใหมหาวิทยาลัยโตเกียวเพื่อคัดเลือกอีกครั้ง ขอใหเริ่มกระบวนการ ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 

๒๕๕๖ เพื่อใหทันเปดภาคการศึกษาในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖  30 

(๒) รวมเดินทางกับนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะ

แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสัตวแพทยศาสตร และผูอํานวยการ Mahidol University Global 

Health (MUGH) เพื่อเย่ียมมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ๓ แหง ไดแก George Washington University, 
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Johns Hopkins University และ Georgetown University และหนวยงาน ๒  แหง ไดแก USAID และ 

National Institute of Health (NIH) ระหวางวันที่ ๙ –๑๘  มีนาคม ๒๕๕๖ 

พรอมน้ี ไดเขารวมประชุมวิชาการ The 4th Annual Conference of the Consortium of 

Universities for Global Health ระหวางวันที่ ๑๔ –๑๖  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  จัดโดย The Consortium of 

Universities for Global Health (CUGH) เครือขายผูนําดานสุขภาพโลกในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มี5 

มหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วโลกเปนสมาชิกเครือขายกวา ๑๐๐ แหง CUGH มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรวมมือและ

สนับสนุนการดําเนินงานดานสุขภาพโลกของมหาวิทยาลัย และใหการสนับสนุนการดําเนินงานสุขภาพโลกในระดับ

นานาชาติ ระดับชาติ และระดับทองถ่ิน และสรางเวทีใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณแบบสหสาขา

รวมถึงการทําวิจัยและบริการ จึงถือเปนโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่กําลังขับเคลื่อนงานดาน

สุขภาพโลก โดยดําเนินงานภายใต “สุขภาพโลกมหิดล” (Mahidol University Global Health: MUGH) จะได10 

เรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณจากมหาวิทยาลัยช้ันนําที่มีการดําเนินงานดานสุขภาพโลกอยางเขมแข็ง และ

ยังเปนการสรางเครือขายเพื่อใหเกิดความรวมมือกับนานาประเทศในอนาคตอีกดวย 

(๓)  เขารวมประชุม SEAMEC Meeting ครั้งที่ ๔๗ โดยไดรวมเปนพยานในการเลือก SEAMEC 

President คนใหม ไดแก His Excellency Prof. Dr. PhamVu Luan, Minister of Education and Training, 

Vietnam  ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหวางวันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖  15 

(๔) เขารวมประชุม เรื่อง “World Health Summit” ที่ประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนครั้งแรกที่จัดการประชุม

น้ีนอกทวีปยุโรป เปดการประชุมโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขของประเทศสิงคโปร 

เปนการประชุมเชิงนโยบายสุขภาพโลก และเนนที่ภูมิภาคเอเซีย ผูเขารวมประชุมเปนผูกําหนดนโยบายของ

ประเทศตางๆ ทําใหเห็นทิศทางและนโยบายของสุขภาพในระดับมหภาค ระหวางวันที่ ๗-๑๐ เมษายน ๒๕๕๖  

ที่ประชุมรับทราบและเปนทิศทางในการพัฒนาตอไป 20 

๑.๒ การประชาสัมพันธการตลาดโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 

  ตามที่คณะฯ ไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลและเงินบริจาค รวมกับเงินสะสมของคณะฯ ทําใหอาคารราช

นครินทร พรอมใหบริการทางสุขภาพน้ัน เพื่อใหเปนที่รูจักของประชาชนทั่วไปใหมากข้ึน จนสามารถเขาถึงการ

บริการของโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน ไดอยางทั่วถึง คณะฯ พิจารณาใหเพิ่มการประชาสัมพันธการตลาดให

มากข้ึน จึงตองอาศัยการจัดการแผนการตลาดจากมืออาชีพและการดําเนินการที่ตรงกลุมเปาหมายใหครบทุกสื่อ25 

อยางตอเน่ือง ทั้งทาง ทีวี สื่อสิ่งพิมพ การออกขาว หรือจัดงานตางๆ เปนตน 

ที่ประชุมรับทราบ 

๑.๓  การเปลี่ยนแปลงกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ประธานฯ แจงวามหาวิทยาลัยมหิดลจะเปดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการเปดเรียนในประเทศ

ตางๆ พรอมรับการรวมเปนประชาคมอาเซียนในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ เปนตนไป จะมีผลใหการรับพระราชทาน30 

ปริญญาบัตรตองเลื่อนออกไป  ดังน้ัน ในการประชุมคณบดี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ มีการพิจารณาสรุปวา 

จะเปลี่ยนแปลงวันรับพระราชทานปริญญาบัตรเปนเดือนกันยายน ในชวงวันมหิดลแตจะเปนวันใดน้ัน ตองแลวแต

จะทรงโปรด ทั้งน้ี จะเริ่มใน ป ๒๕๕๘ นอกจากน้ัน ที่ประชุมไดรับการแจงวา การรับพระราชทานปริญญาบัตรจะ

เริ่มจัดที่หอประชุมสิทธาคาร ศาลายา ไดในป ๒๕๕๗ 
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ที่ประชุมรับทราบ 

๑.๔ การบรรยายเพ่ือเตรียมความพรอมรองรับนโยบายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหิดล  

 ประธานฯ แจงวาไดเรียนเชิญ รศ.นพ.อาทิตย อังกานนท รองอธิการบดีฝายสารสนเทศ มาบรรยายใน

หัวขอเรื่อง โอกาสที่เปดและความทาทายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพรอมและรองรับนโยบาย

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อใหการใชประโยชนดานสารสนเทศสูงสุด ทั้งดานการเรียนการสอนและ5 

การวิจัย ใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ รับทราบ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – 

๐๙.๔๕ น.  

 ที่ประชุมรับทราบ 

๑.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการลดใชโฟมและพลาสติกของมหาวิทยาลัย 

 ประธานฯ แจงวามหาวิทยาลัยประกาศนโยบายลดการใชโฟมและพลาสติกในรานอาหารของ10 

มหาวิทยาลัยมหิดลทุกวิทยาเขต เน่ืองจากสงผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม กรณีจําเปนตองใชแนะนําใหใช

บรรจุภัณฑจากชานออยที่ใชระยะเวลาในการยอยสลายเร็วกวาพลาสติกและโฟม แตเน่ืองจากบรรจุภัณฑจากชาน

ออยมีราคาสูงกวาพลาสติกและโฟม อาจทําใหรานอาหารมีคาใชจายเพิ่มข้ึน ดังน้ันจึงควรหาแนวทางปฏิบัติเพื่อลด

ผลกระทบที่จะเกิดข้ึน  

ที่ประชุมไดเสนอความคิดเห็นกันอยางหลากหลาย เชน การใชปนโตและภาชนะอื่นแทนการใชพลาสติก 15 

การแจกถุงผาลดโลกรอน การแจกกลองบรรจุอาหาร การใชพลาสติกที่ยอยสลายงาย นอกจากน้ีมีการเสนอให

รวมกันซื้อบรรจุภัณฑจากชานออยในปริมาณมากเพื่อลดคาใชจายมากกวาการซื้อแบบเฉพาะสวนงานเดียว ซึ่ง

จะตองหาขอยุติในทางปฏิบัติตอไป  

ประธานฯ เสนอใหผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ ประธานสวัสดิการ และผูชวยคณบดีฝายพื้นที่และ

สิ่งแวดลอมดําเนินการเพื่อหาแนวทางดําเนินการในเรื่องน้ีตอไป 20 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ 

โดยมีการแกไขดังน้ี 

หนา ๓     บรรทัดที่ ๑๗ แกไขขอความ ต้ังแต "รศ.ดร.กมลเนตร โอฆานุรักษ .........จนถึง ...25 

ดําเนินการอยู” เปน “รศ.ดร.กมลเนตร โอฆานุรักษ หัวหนาภาควิชา   

เวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม กลาวกับ Mr. Jeffery Smith วา

สาเหตุของการด้ือยาสวนหน่ึงเกิดจากผูปวยรับประทานยาไมครบ

ตามที่กําหนด จึงอยากทราบวา WWARN ไดมีการศึกษาเกี่ยวกับ 

treatment adherence หรือไม Mr. Jeffery Smith กลาววา 30 

treatment adherence มีความสําคัญตอการด้ือยา แตในขณะน้ี 

WWARN ยังไมไดศึกษาในเรื่องน้ี” 

หนา ๓    บรรทัดที่ ๓๐  แกไข “๑๐ ป” เปน “๒๐ ป” 
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หนา ๑๖   บรรทัดที่ ๒  แกไข “หมาวิทยาลัยมหิดล” เปน “มหาวิทยาลัยมหิดล” 

หนา ๑๖   บรรทัดที่ ๓  แกไข “มหาวิทยาลัย” เปน “มหาวิทยาลัยมหิดล” 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเน่ือง  

    ไมม ี

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 5 

๔.๑  เรื่องเสนอนโยบาย 

 ไมม ี

๔.๒  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอ่ืนๆ 

       ๔.๒.๑ การขอปรับปรุงอัตราสัดสวนการบริการทางวิชาการของโครงการบริการวิชาการดวยกลอง

จุลทรรศนอิเล็กตรอน 10 

ศ.นพ.พลรัตน วิไลรัตน เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบปรับอัตราคาบริการโครงการ

บริการวิชาการดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนและอัตราคาตอบแทนเจาหนาที่ใหบริการวิชาการดวยกลอง

จุลทรรศนอิเล็กตรอน เพื่อใหสอดคลองกับเครื่องใหมที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยรายละเอียดตาม

แจงในที่ประชุม 

     มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ                                                                                                                                  15 

๔.๒.๒ การปรับปรุงอัตราสวนการบริการวิชาการภายในโครงการของภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 

จํานวน ๓ โครงการ  

 ศ.นพ.พลรัตน วิไลรัตน เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นการปรับปรุงอัตราสวนการบริการ

วิชาการภายใตโครงการของภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ จํานวน ๓ โครงการ ไดแก  

๑) โครงการสื่อการเรียนการสอน ขอปรับปรุงรายการวัสดุตัวอยาง (specimen) ที่มีจําหนาย 20 

และปรับราคาใหสูงข้ึน เน่ืองจากวัสดุตัวอยางหายากและวัสดุอุปกรณในการจัดเตรียมมีราคาสูงข้ึน จึงขอ

เปลี่ยนแปลงสัดสวนคาตอบแทนผูดําเนินการและทุนพัฒนาหนวยงานที่มีสวนรวมใหเหมาะสม มีรายละเอียดตาม

แจงในที่ประชุม 

๒) โครงการจําหนายชุดตรวจอุจจาระ Kato-Katz’s Kit ขอปรับปรุงสัดสวนคาตอบแทน

ผูดําเนินการและทุนพัฒนาภาควิชาฯ และเปลี่ยนหัวหนาโครงการเน่ืองจากหัวหนาโครงการคนเดิมเกษียณอายุ25 

ราชการ มีรายละเอียดตามแจงในที่ประชุม 

๓) โครงการจําหนายชุดสิ่งสงตรวจมาตรฐาน (Quality Control samples) ทางงานดานปรสิต 

โดยขอปรับปรุงสัดสวนคาตอบแทนผูดําเนินการและทุนพัฒนาภาควิชาฯ มีรายละเอียดตามแจงในที่ประชุม 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่เสนอโดยไมมีการแกไข 

๔.๒.๓ รายงานความกาวหนาการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการของขาราชการ 30 

ศ.นพ.พลรัตน วิไลรัตน เสนอเรื่องเพื่อพิจารณารายงานความกาวหนาการไปปฏิบัติงานเพื่อ

เพิ่มพูนความรูทางวิชาการโดยการแตงตําราทางวิชาการ เรื่อง “ธรรมโอสถ” ของ ผศ.พญ.วลัย บุษราทิจ สังกัด

ภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลไดพิจารณากลั่นกรองแลวมีความเห็นดังน้ี 
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๑. ควรเรียงลําดับของบทใหมโดยนําเรื่องธรรมโอสถซึ่งเปนบทที่สําคัญที่สุดข้ึนกอน 

๒. รายงานอางอิงอาจจัดทําในรูปแบบ footnote เพื่อความเปนระเบียบและอานงาย 

๓. ควรตัดขอความที่กลาวถึงเรื่องลาออกในบทนําออกไป 

๔. เปลี่ยนช่ือบทนําเปนคําปรารภจากผูเขียนและยายไปไวหลังบทสงทาย 

๕. ขอใหขัดเกลาเน้ือหาของแตละบทใหสอดคลองกันหากมีการสลับลําดับบท 5 

ทั้งน้ีแลวแตดุลยพินิจของ ผศ.พญ.วลัย บุษราทิจ 

มติท่ีประชุม ใหดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลในขอ ๓ และใหสงตํารา

ฉบับสมบูรณเพื่อนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องแจงเพ่ือทราบจากฝายอ่ืนๆ 

๕.๑  เรื่องแจงจากท่ีประชุมคณบดี/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 10 

๕.๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบงหนวยงานภายในสวนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ.๒๕๕๖ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศใหแกไขหนวยงานภายในคณะเวชศาสตรเขตรอน ในขอ ๗ ของ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบงหนวยงานภายในสวนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ ดังน้ี 

- เพิ่มหนวยงานภายในคณะเวชศาสตรเขตรอน ในขอ ๗(๑๗.๔) 15 

“ขอ ๗ ใหแบงหนวยงานภายในคณะเวชศาสตรเขตรอน ดังน้ี 

   (๑๗.๔) ฝายสนับสนุนบริการผูปวย 

    (๑๗.๔๖) งานผูปวยสัมพันธ” 

- แกไขช่ือหนวยงานภายในคณะเวชศาสตรเขตรอน ในขอ ๗(๑๗.๓.๒) และ (๑๗.๓.๔) 

“ ขอ ๗ ใหแบงหนวยงานภายในคณะเวชศาสตรเขตรอน ดังน้ี 20 

   (๑๗.๓) ฝายการแพทยและวิชาการ 

    (๑๗.๓.๒) งานบริการวิชาการสุขภาพ ฯลฯ 

(๑๗.๓.๔) งานวิจัยทางคลินิก” 

  ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖  

          ที่ประชุมรับทราบ 25 

๕.๑.๒ เรื่องอื่น ๆ คําสั่ง(สภามหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะฯ) 

        (๑) มหาวิทยาลัยมหิดล ไดแตงต้ังคณบดีหรือผูแทนคณะเวชศาสตรเขตรอน เปนคณะกรรมการที่

ปรึกษารายการสถานีโทรทัศน Mahidol Channel ตามคําสั่งที่ ๗๓๑/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ 

เปนตนไป 

        (๒) มหาวิทยาลัยมหิดล ไดแตงต้ัง นางฐิติกา ธีรเนตร ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานผูปวยสัมพันธ 30 

โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน ตามคําสั่งที่ ๙๑๔/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เปนตนไป 

         ที่ประชุมรับทราบ 
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๕.๒  เรื่องแจงจากรองคณบดี/ผูชวยคณบดี 

๕.๒.๑  รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา 

         ศ.นพ.พลรัตน  วิไลรัตน   รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา แจงเรื่องตอที่ประชุม ดังน้ี  

                  ๕.๒.๑.๑  โครงการบริการวิชาการที่ผานคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการบริการ

วิชาการแลว จํานวนทั้งสิ้น ๔๖ โครงการ 5 

   โครงการบริการวิชาการที่เปดใหบริการ มีจํานวน ๓๙ โครงการ ดังน้ี 

(๑) โครงการของภาควิชา จํานวน ๒๔ โครงการ 

(๒) โครงการที่กํากับดูแลภายใตสวนงาน จํานวน ๘ โครงการ 

(๓) โครงการที่เปนงานประจําใหกับโรงพยาบาลโดยไมมีคาตอบแทน จํานวน ๗ 

โครงการ  10 

และโครงการที่ภาควิชาขอปดโครงการ มีจํานวน ๗ โครงการ                    

ที่ประชุมรับทราบ 

                  ๕.๒.๑.๒ ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี ขอปดโครงการบริการวิชาการ ๓ โครงการ คือ   

(๑) โครงการตรวจวิเคราะหเช้ือ Aerobic Bacteria  

     หัวหนาโครงการ ผศ.นิตยา อินทราวัฒนา  15 

(๒) โครงการตรวจหาแบคทีเรียและเช้ือราในยาสมุนไพร  

     หัวหนาโครงการ ผศ.นิตยา อินทราวัฒนา 

(๓) โครงการผลิตวัสดุการสอนทางจุลชีววิทยา  

     หัวหนาโครงการ หัวหนาภาควิชา  

และเปดเปนโครงการบริการวิชาการ จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการตรวจวิเคราะห20 

เช้ือแบคทีเรียแบบใชออกซิเจน เช้ือรา และผลิตวัสดุสําหรับการตรวจและการสอนทางจุลชีววิทยา หัวหนา

โครงการ ผศ.นิตยา อินทราวัฒนา          

ที่ประชุมรับทราบ 

                  ๕.๒.๑.๓ ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยีขอรวมโครงการบริการวิชาการการตรวจหาเช้ือไวรัส

หรือภูมิคุมกันตอเช้ือไวรัสตางๆ ไดแก การตรวจหาเช้ือไขหวัดใหญ ๒๐๐๙ การตรวจหาแอนติบอดีตอเช้ือ CMV 25 

เปนตน ซึ่งเดิมแยกเปนโครงการเด่ียวๆ เปนโครงการตรวจวินิจฉัยเช้ือไวรัสและภูมิคุมกันตอเช้ือไวรัส โดยหัวหนา

โครงการคือ ผูชวยศาสตราจารยพรสวรรค เหลืองวุฒิวงษ 

ที่ประชุมรับทราบ 

                  ๕.๒.๑.๔ การปรับปรุงอัตราคาตอบแทนพนักงานในโครงการนวดแผนไทย โดยแกไขประกาศ

หลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทนแกผูปฏิบัติงานในโครงการบริการวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 30 

ขอ ๔ ตามอัตราที่โครงการฯ เสนอมา รายละเอียดตามแจงในที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
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๕.๒.๑.๕ ขอเปลี่ยนหัวหนาโครงการของภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ จํานวน ๑ โครงการ 

เน่ืองจากหัวหนาโครงการไดเกษียณอายุราชการ คือ โครงการจําหนายชุดตรวจอุจจาระ Kato-Katz’s Kit เปลี่ยน

หัวหนาโครงการจาก รศ.มาลินี ไทยรุงโรจน เปน นางทิพยรัตน อยูนวล 

 ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๒  รองคณบดีฝายอํานวยการ 5 

  ศ.ดร.รังสรรค ต้ังตรงจิตร รองคณบดีฝายอํานวยการ แจงตอที่ประชุมเรื่องกําหนดการเย่ียม

สํารวจตามมาตรฐานคุณภาพ (MUQD) ของคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๒๙–๓๐ 

เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โดยกําหนดการเย่ียมสํารวจและรายงานการประเมินตนเองคณะ

เวชศาสตรเขตรอน ป ๒๕๕๕ มีรายละเอียดตามแจงในที่ประชุม  

ที่ประชุมรับทราบ 10 

๕.๒.๓  รองคณบดีฝายวิจัย 

  นางพรพิมล อดัมส หัวหนาสํานักงานบริการการวิจัย แจงแทน ดร.เจตสุมน ประจําศรี รอง

คณบดีฝายวิจัย เรื่องทุนวิจัยของคณะฯ ณ ปจจุบัน ดังน้ี 

ลําดับ วันที่หมดเขต ช่ือทุน 

๑ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ทุนคณะเวชศาสตรเขตรอน ประจําป ๒๕๕๖ 

๒ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ทุน สวทช. แบบแขงขัน 

๓ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประกาศรับขอเสนอโครงการสงไปกองบริหารงานวิจัย ตามกลุมหัวขอที่กําหนด  

สง ORS ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ 

๔ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทุนสนับสนุนการจางนักวิจัยหลังปริญญาเอกของคณะเวชศาสตรเขตรอน 

๕ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ทุนโครงการวิจัยรวมภายใตความรวมมือดานอุดมศึกษาและการวิจัยระหวาง  

ไทย-ฝรั่งเศส ประจําป ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 

๖ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ทุนวิจัยเซเรบอส (แบรนด) 

  ดร.เจตสุมน ประจําศรี แจงเรื่องการจัดประชุม JITMM 2013 ระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๓ ธันวาคม 

๒๕๕๖ ขยายรูปแบบการจัดงานเปน ๓ วัน โดยประธานฯ เสนอรูปแบบของงาน ดังน้ี 15 

ชวงเชาวันที่  ๑ จัดเปน Keynote Plenary Session (ปาฐกถา จําลอง-ตระหนักจิต หะริณสุต 

โดยจัดแบบ Panel) 

ชวงบายวันที่ ๑ จัดแบงหองยอย (Break-out Sessions) 

ชวงเชาวันที่  ๒ จัด Plenary Session 

ชวงบายวันที่ ๒ จัด Student Presentation Awards และ Poster Presentation Awards 20 

ชวงเชาวันที่  ๓ จัด Plenary Session 

ชวงบายวันที่ ๓ จัด Break-out Sessions และปดดวย Prof. Sornchai Looareesuwan Award 

ประธานฯ กลาววาการจัดงานจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนําเสนอโปสเตอรของนักศึกษา 

เน่ืองจากขยายชวงเวลาการนําเสนอมากข้ึน จึงเสนอใหนักศึกษายืนนําเสนอโปสเตอรของตัวเอง เพื่อใหนักวิจัย

หรือผูเขารวมเขาใจโปสเตอรมากข้ึน นอกจากน้ีหัวของาน “Medicine in the Tropic” จะใหความหมายกวางซึ่ง25 
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ควรหาคําที่กระชับและนาสนใจมากข้ึน ในสวนของ scientific program จะมีรูปแบบคลายแบบเดิมแตจะมีหัวขอ

ที่เพิ่มข้ึนนอกเหนือจาก tropical diseases คือ Aging, Nutrition และ Carcinoma  

  ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๔ รองคณบดีฝายการศึกษา 

ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผูกฤตยาคามี รองคณบดีฝายการศึกษา แจงตอที่ประชุมเรื่อง 5 

  ๕.๒.๔.๑ สรุปจํานวนนักศึกษา D.T.M. & H. และการจัดทําเอกสารการสอนเปน digital file มี

รายละเอียดดังน้ี 

   (๑) นักศึกษา D.T.M. & H. มีจํานวน ๒๒ คน โดยมีนักศึกษาขอมาลาชา จํานวน ๔ คน ดังน้ี 

๑. Dr. Md Motahar Hossain, Bangladesh, D.T.M. & H.  

   จะมาวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ 10 

๒. Dr. Kaung Zaw, Myanmar, D.T.M. & H. จะมาวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ 

๓. Dr. Maaz Kamal Osman Hassan, Sudan, M.C.T.M  

   จะมาวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ 

๔. Dr. Mohammed Yasein Elamin Mohammed Ali, Sudan  

   จะมาวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ 15 

   (๒) เอกสารประกอบการสอน D.T.M. & H. แบบ digital file สมบูรณประมาณ ๙๕% 

โดยฉบับ print out อยูที่สํานักงานบริหารการศึกษา 

  ที่ประชุมรับทราบ 

  ๕.๒.๔.๒ ผลการพิจารณาทุนการศึกษาปริญญาเอกและผูชวยวิจัย 

   ตามที่คณะฯ ไดประกาศใหทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกและทุนผูชวยวิจัยจากเงิน20 

รายไดคณะเวชศาสตรเขตรอน พ.ศ.๒๕๕๔ น้ัน สํานักงานบริการการวิจัย พิจารณาคัดเลือกอาจารยที่ปรึกษาหลัก

ที่มีคุณสมบัติจํานวน ๖ คน รายช่ือดังน้ี 

ช่ืออาจารย ภาควิชา ระยะเวลาการจายเงินทุน 

๑. ผศ.ดร.นริศรา จันทราทิตย ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี ๓ ป 

๒. ผศ.ดร.พรสวรรค เหลืองวุฒิวงษ ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี ๓ ป 

๓. ดร.แสงเดือน มูลสม ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว ๓ ป 

๔. ผศ.ดร.ดํารงเกียรติ อาจหาญ ภาควิชาโภชนศาสตรเขตรอนฯ ๓ ป 

๕. ดร.วิริชดา ปานงาม ภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน ๓ ป 

๖. รศ.ดร.เกศินี โชติวานิช ภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน ๓ ป 

๑. กําหนดใหอาจารย ๑ คน มีสิทธ์ิสมัครขอรับทุนใหแกนักศึกษาไดเพียง ๑ คน และ

สมัครขอรับทุนใหมไดอีกครั้งตอเมื่อนักศึกษาผูชวยวิจัยสอบวิทยานิพนธไดผล “ผาน” แลวเทาน้ัน 

๒. อาจารยที่ไดรับการคัดเลือกดําเนินการสรรหานักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี25 

บัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตรเขตรอน มารับทุนดังกลาวภายในเวลา ๒ ป โดยประกาศน้ีมีผลบังคับใชกับนักศึกษา

ใหมประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนตนไป 
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การจายเงินทุน ใหดําเนินการดังน้ี 

๑. นักศึกษาไดรับทุนการศึกษาในอัตราเหมาจายคาหนวยกิตของคณะฯ ตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัยมหิดล เปนเวลา ๓ ป 

๒. นักศึกษาไดรบัทุนผูชวยวิจัยเปนเงินคาครองชีพรายเดือน กรณีสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีอัตราเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทอัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท เปนเวลา 5 

๒ ป นับจากวันที่บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและการแตงต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

ทั้งน้ี สํานักงานบริการการวิจัยทําสัญญาการรับทุนกับนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกให

ไดรับทุน ตามประกาศน้ี โดยมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักลงนามเปนผูรับทุนรวมดวย สํานักงานบริหาร

การศึกษาเปนผูเบิกจายเงินทุนดังกลาว สําหรับปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนจํานวนเงิน ๑,๐๐๘,๐๐๐ บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 10 

  ๕.๒.๔.๓ ขอประชาสัมพันธการขอทุน Mahidol-Liverpool Chamlong Harinasuta Ph.D. 

Scholarship 

   มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับคณะเวชศาสตรเขตรอน ประกาศการใหทุน Mahidol-

Liverpool Chamlong Harinasuta Ph.D. Scholarship ในปการศึกษา ๒๕๕๖ กําหนดสงใบสมัครต้ังแตบัดน้ี 

จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทั้งน้ี สํานักงานบริหารการศึกษาไดสงเอกสารการสมัครใหภาควิชาทาง E-mail 15 

เพื่อประชาสัมพันธใหอาจารยและนักศึกษาใหทราบแลวเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ 

  ที่ประชุมรับทราบ  

๕.๒.๕  รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย 

รศ.สุพัตรา ทองรุงเกียรติ รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย แจงตอที่ประชุมเรื่องการรายงาน

ความเคลื่อนไหวดานการเงิน ของคณะเวชศาสตรเขตรอน ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 20 

คณะเวชศาสตรเขตรอนมีรายรับ-รายจายจากแหลงเงินตางๆ ดังน้ี 

๑) แหลงเงินงบประมาณแผนดิน  ปงบประมาณ ๒๕๕๖ งบประมาณแผนดินไดรับการจัดสรร

งบประมาณทั้งสิ้น ๒๖๗.๒๗๘.๔๙๗.๑๖ บาท  มีรายจายตามงบประมาณสะสม ต้ังแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ –       

๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ จํานวน ๑๒๑,๖๘๔,๗๐๕.๔๑ บาท รายจายเดือน มีนาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๒๓,๑๔๒,๕๙๙.๖๖ 

บาท รวมเปนรายจายสะสมทั้งสิ้น ๑๔๔,๘๒๗,๓๐๕.๐๗ บาท ภาระผูกพันตามงบประมาณของเดือนมีนาคม 25 

๒๕๕๖ จํ านวน ๑๘,๙๑๑,๕๘๙.๖๓ บาท วง เงินงบประมาณคงเหลือหลั งหักภาระผูกพัน จํานวน 

๑๐๓,๕๓๙,๖๐๒.๔๖ บาท 

๒) แหลงเงินรายไดคณะฯ  คณะเวชศาสตรเขตรอนมีรายรับจากการดําเนินงานสะสมต้ังแต 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ จํานวนเงิน ๙๔,๐๔๕,๕๒๗.๔๙ บาท  รับโอนเงินสะสมตามที่ ต้ัง

งบประมาณไว จํานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเปนรายรับทั้งสิ้น ๑๐๙,๐๔๕,๕๒๗.๔๙ บาท รายรับจากการ30 

ดํา เ นินง านเ ดือนมีนาคม ๒๕๕๖ จํ านวน ๒๑,๘๙๐,๔๕๐ .๗๕ บาท รวมเปนร ายรับสะสมทั้ งสิ้ น 

๑๓๐,๙๓๕,๙๗๘.๒๔ บาท คณะฯ มีรายจายตามงบประมาณสะสม ต้ังแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๒๘ กุมภาพันธ 

๒๕๕๖ จํานวน ๗๖,๔๒๓,๕๗๑.๙๑ บาท รายจายเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๒๐,๔๒๑,๔๑๐.๕๐ บาท รวมเปน
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รายจายสะสมทั้งสิ้น จํานวน ๙๖,๘๔๔,๙๘๒.๔๑ บาท ภาระผูกพันตามงบประมาณของเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 

จํานวน ๑๓,๙๐๔,๗๓๕.๖๗ บาท มีรายรับคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน ๒๐,๑๘๖,๒๖๐.๑๖ บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๖  รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

 ไมม ี5 

๕.๒.๗  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 

  ไมม ี

๕.๒.๘  ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

ไมม ี

๕.๒.๙ ผูชวยคณบดีฝายบริหารทรัพยากร 10 

  ไมม ี  

๕.๒.๑๐ ผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ  

   ไมม ี

๕.๒.๑๑ ผูชวยคณบดีฝายพ้ืนท่ีและสิ่งแวดลอม 

 ไมม ี15 

๕.๓    เรื่องแจงจากฝายอ่ืนๆ 

         ๕.๓.๑ เรื่องแจงจากหัวหนาภาควิชา 

        รศ.ดร.กมลเนตร โอฆานุรักษ หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม แจงเรื่องการจัด

อบรมเรื่อง “การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ” ดังน้ี 

        ตามทีภ่าควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอมกําหนดจะจัดอบรมเรื่อง “การประเมินผลกระทบ20 

ทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ” ระหวางวันที่ ๕-๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ป คณะ

เวชศาสตรเขตรอน น้ัน ขณะน้ีไดเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดอบรมเปนวันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม 

๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยมีผูเขารับการอบรม จํานวน ๓๐ คน ประกอบดวยนักวิชาการทั้งภาครัฐและ

เอกชนที่เกี่ยวของ ผูเขารับการอบรมเสียคาลงทะเบียนคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท และมีหนังสืออนุมัติใหขาราชการ

และพนักงานรัฐวิสาหกิจเขารวมอบรมไดโดยไมถือเปนวันลาและสามารถเบิกคาลงทะเบียนและคาใชจายตางๆ ได25 

ตามระเบียบราชการ ทั้งน้ี เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาแลว โดยรายละเอียดตามแจงในที่ประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ 

         ๕.๓.๒ เรื่องแจงจากสภาอาจารยคณะเวชศาสตรเขตรอน 

         รศ.ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน ประธานสภาอาจารยคณะเวชศาสตรเขตรอน แจงเรื่องผลการคัดเลือก

อาจารยตัวอยางของคณะเวชศาสตรเขตรอน ประจําป ๒๕๕๖ ไดแก รศ.ดร.พรทิพย เพ็ชรมิตร หัวหนาภาควิชา30 

พยาธิโปรโตซัว  

 ที่ประชุมรับทราบและแสดงความยินดี 

 



- ๑๒ - 
 

         ๕.๓.๓ เรื่องแจงจากกรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 

         ไมมี 

         ๕.๓.๔ เรื่องแจงจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

         อ.รชตวรรณ เฉียบฉลาด ประธานอนุกรรมการสวัสดิการ คณะเวชศาสตรเขตรอน แจงตอที่ประชุม

เรื่องกําหนดการปรับปรุงหองอาหารของคณะฯ เน่ืองจากสวัสดิการคณะเวชศาสตรเขตรอน ไดรับการจัดสรร5 

งบประมาณประจําป ๒๕๕๖ ในการปรับปรุงหองอาหารระยะที่ ๒ โดยจะเพิ่มจํานวนรานอาหารจากเดิม ๓ ราน 

เปน ๘ ราน เพื่อใหมีความหลากหลายของประเภทอาหาร รวมทั้งการบริการที่มีมาตรฐานตามขอกําหนดของ

สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

        ดังน้ัน สวัสดิการคณะฯ จะปดบริการหองอาหารช้ัน ๑ อาคารจําลอง หะริณสุต เพื่อดําเนินการ

ปรับปรุงหองอาหารตามแบบแปลนที่แนบมาดวยน้ี เปนเวลา ๓ เดือน ต้ังแตเดือนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคม ๒๕๕๖ 10 

โดยในระหวางน้ีจะยายการบริการรานอาหารเดิม ๓ ราน มาใหบริการ ณ ลานดานลาง ระหวางอาคารจําลอง   

หะริณสุต กับอาคารตระหนักจิต หะริณสุต ซึ่งจะเริ่มใหบริการประมาณตนเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป 

จนกวาการปรับปรุงหองอาหารช้ัน ๑ จะแลวเสร็จ 

ที่ประชุมรับทราบ 

         ๕.๓.๕  เรื่องแจงจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 15 

        ประธานฯ แจงวาการจัดงานเลี้ยงขอบคุณผูบริจาคเงินใหกับมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน

และเชิญผูบริจาคเงินเย่ียมชมโรงพยาบาลและรวมรับประทานอาหารวาง ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖        

เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ลาน ช้ัน ๒ อาคารราชนครินทร 

ที่ประชุมรับทราบ  

         ๕.๓.๖ เรื่องแจงจากเครือขายมหิดลพญาไท 20 

        ไมม ี

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑  ประกาศรายชื่อผูสมัครและผลการเลือกต้ังกรรมการประจําคณะจากบุคลากรสายงานตาง ๆ ท่ีมิใช

คณาจารยประจํา 

 ศ.ดร.รังสรรค ต้ังตรงจิตร รองคณบดีฝายอํานวยการ แจงตอที่ประชุมเรื่องขอประกาศรายช่ือผูสมัครและ25 

ผูถูกเสนอช่ือรับเลือกต้ัง เน่ืองจากผูแทนแตละกลุมไมเกินจํานวนผูแทนที่จะทําการเลือกต้ังจึงไมตองทําการ

เลือกต้ัง ดังน้ัน จึงขอประกาศวา คณะกรรมการประจําคณะจากบุคลากรสายงานตางๆ ที่มิใชคณาจารยประจํา 

ไดแก 

๑. ผศ.เกศินี บูชาชาติ  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป/เลขานุการคณะฯ 

๒. นางศุกรวันณี จุลวิชิต  หัวหนาฝายการพยาบาล 30 

๓. นายอมร เหล็กกลา  นักวิจัยชํานาญการ ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 

โดยมีวาระการดํารงตําแหนงต้ังแต วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ 

ที่ประชุมรับทราบ 

 



- ๑๓ - 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น. 

ลงชื่อ      ผูบันทึกรายงาน 

       (นางสาวศิริอรุณ แซโซว) 

ลงชื่อ      ผูบันทึกรายงาน 

            (นางณัฐนียพร สิริอัจฉรานนท) 5 

ลงชื่อ      ผูตรวจรายงาน 

 (ผูชวยศาสตราจารยเกศินี บูชาชาติ) 

            เลขานุการคณะฯ 

                          ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 


